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1. Sammanfattning 
 
Bahnhof är mycket kritisk både till innehåll och syfte med betänkandet, som går betydligt 
längre än vad EU-konventionen kräver. Det framlagda förslaget är ogenomtänkt både ur ett 
legalt och tekniskt perspektiv. Här finns inte ett spår av den integritets- och demokratidebatt 
som präglat de senaste årens politiska dialog. Här finns ingen folklig förankring och här 
saknas helt de breda näringspolitiska övervägandena. 
 
Betänkandet kan ses som en trojansk häst, där ny lagstiftning föreslås med motiveringen att 
det handlar om ”tvingande EU-anpassning” – trots att det som föreslås i den svenska 
utredningen inte alls är nödvändigt med hänsyn till konventionen. 
 
Bland annat utvidgas (i praktiken) datalagringen till att omfatta alla företag som 
tillhandahåller en IT-tjänst, systemansvariga tekniker kan göras personligt ansvariga och 
kommer att hamna på kollisionskurs med sin arbetsgivare och sina kolleger (utredarna 
föreslår en särskild angiveriparagraf) - och man möjliggör ett utbyte av känslig information 
med andra länder (även utanför EU), som helt utan juridiska spärrar kan eskalera till en 
närmast industriell skala. 
 
Utredningen är omfattande och Bahnhof har som remissinstans ett antal synpunkter som 
avhandlas i vårt remissvar. Våra huvudsakliga invändningar är följande: 
 
 Utredningens förslag går långt utöver EU-kommissionens krav, vilket blir dyrt för 
näringslivet och leder till allvarliga inskränkningar i svenska medborgares privatliv. 
 
 Det finns ingen inbyggd mekanism som reglerar hur många ”frysningar” och ”bevaranden” 
av känsliga uppgifter som kan krävas. Det blir möjligt för myndigheter att beställa ett oändligt 
pärlband av frysningar i seriella storskaliga körningar där allt innehåll (alla mejl, alla 
dokument, all kommunikation) för ett obegränsat antal medborgare måste sparas. 



 
 Kraven på de lagringstjänster branschen måste tillhandahålla, det handlar om en 
omfattande spårnings-, lagrings- och dataminingverksamhet, gör det i många fall 
lönsammare att flytta verksamhet utomlands än att fortsätta driften i Sverige. Detta alltså 
helt vid sidan av diskussionen kring det moraliskt högst tveksamma i att bedriva de 
factomassavlyssning av medborgare. 
 
 Enligt utredaren ska enskilda systemadministratörer under straffansvar åläggas att säkra 
bevisning, och berätta om enskilda systemmässiga förhållanden – utan att meddela sin 
arbetsgivare eller sina kollegor. Det är helt oacceptabelt för en bransch där systemsäkerheten 
är en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Det innebär också att enskilda anställda, utan 
företagets vetskap, ska kunna ta systemkritiska tjänster i anspråk för att, utan juridisk 
sakkunskap, samla ihop komprometterande uppgifter om sin arbetsgivare, affärspartners 
eller dess kunder. 
 
 I dag pågår ett intensivt utbyte av underrättelseuppgifter på både ett polisiärt och militärt 
plan mellan stater, och mellan överstatliga institutioner. Om Sverige väljer att gå långt utöver 
vad som krävs i dessa frågor, innebär det också ett stort överskott av information om svenska 
medborgare och svenska företag, samt inte minst om dess ofta utländska kunder och 
samarbetspartners. Hur det kan missbrukas, och har missbrukats, har Edward 
Snowdenaffären visat med all önskvärd tydlighet. 
 

2. Inledning 
 
Det handlar inte bara om att vi som bolag ställer oss tvekande till några specifika punkter i 
utredningen. Vi ställer oss helt frågande till i princip hela utredningen, såväl till innehåll som 
anslag och utgångspunkter. 
 
Utredningens förslag är inte ett förslag på hur svensk IT-lagstiftning ska harmoniseras med 
EU, förslaget handlar om hur vi i branschen tillsammans med rättsvårdande myndigheter ska 
instifta en helt ny typ av övervakningsstat, med kontrollmekanismer som saknar 
motsvarighet i den fria världen. 
 
Det låter förstås som en grov överdrift från en partisk remissinstans. Visst är vi partiska. Vi 
vill ha en lagstiftning som inte försvårar för marknadens aktörer, men som ändå skapar en 
trygg och trovärdig plattform för vår bransch, där rättsvårdande myndigheter har rimlig 
tillgång till utredningsspecifika uppgifter på ett sätt, och med verktyg, som inte skapar 
oöndiga hinder för branschen. 
 
Men vi överdriver inte riskerna med utredningens förslag. 
 
Man kan fråga sig hur det har kunnat gå så här illa. Svaret är möjligen att utredningen har 
tillkommit i ett eget juridiskt vakuum, utan kontakt med den verklighet som lagförslagen 
gäller. Bahnhof har under många år följt olika statliga utredningar som så småningom landat i 
lagtext, både av eget intresse och som remissinstans. 
 



Ett exempel var den av särintressen påhejade IPRED-lagen som med facit i hand blev ett 
kontraproduktivt fiasko. IPRED cementerade också ett djupt misstroende mot IT-
lagstiftningen på gräsrotsnivå, hos stora delar av den svenska teknikerkåren. SOU 2013:39 
följer samma mönster. Det man nu föreslår i betänkandet är på många sätt värre än den 
misslyckade IPRED-lagen. Här bygger man redan från början in systemfel och öppnar för 
godtyckliga tolkningar, vilket kommer att få stora skadeverkningar under lång tid. 
 
I botten finns ett demokratiskt problem. Det man ska lagstifta om kräver  expertkunskaper 
om komplicerade IT-tjänster på en djupgående nivå. Politiska beslut blir därmed i praktiken 
styrda av experter, och inte av de breda demokratiska överväganden som måste ske i en 
öppet samhälle. 
 

3. Utredningen som partsinlaga 
 
Juridiken är inte fristående från samhället i övrigt. En modern IT-lagstiftning måste ta hänsyn 
till dess näringspolitiska effekter. I vårt remissvar blir det därför nödvändigt att belysa vilka 
särskilda intressen – och vilka experter - som ligger bakom betänkandet. För det första är det 
intressant att visa vilka experter som inte deltagit i SOU 2013:39. Av de sakkunniga som 
medverkat i utredningen finns inte ett enda IT-företag, eller någon representant för IT- och 
telekombranschen, representerad. Här har vi återigen en kostsam statlig utredning som 
handlar om IT-brott och IT-tjänster – utan att en enda expert eller representant från 
branschen deltagit i arbetet. Konsekvenserna är att rena missuppfattningar, och ganska 
hemvävda amatörmässiga funderingar, nu föreslås bli lagtext. Förslaget går i praktiken på 
tvärs mot en i stort sett samlad IT-bransch. Det här skapar ett klimat av misstro som kommer 
bli direkt kontraproduktivt för det man vill uppnå en effektiv brottsbekämpning. 
 
Två tunga intressen har styrt utredningen. För det första polisens  önskemål om en alltmer 
drakonisk lagstiftning som vilar på övervakning och datalagring – och ett industriellt 
storskaligt utbyte av information med utlandet. För det andra ekonomiska och rent privata 
egenintressen, som grundar sig på att bevaka upphovsrätt ur ett ganska musealt 1900-
talsperspektiv. 
 
Bahnhof vill särskilt framhålla rollerna hos två av arkitekterna bakom förslaget: 


 En av de ivrigaste påhejarna av IPRED, Walo von Greyerz, med ett förflutet som bland 
annat VD för Svenska bokförläggareföreningen, är en av de tongivande arkitekterna bakom 
förslaget. Walo har under många år arbetat med immaterialrätt och företräder byrån Bird & 
Bird, som har stora egna ekonomiska intressen att bevaka avseende upphovsrätt. Faktum är 
att Walo är den enda externa ”experten” som åberopas i SOU 2013:39. 
 
Utredningen har inte åberopat några IT-företag eller IT experter – utan vänder sig ensidigt till 
en person som dels varit del i den smärtsamma processen med IPRED-fiaskot, dels har egna 
ekonomiska intressen att bevaka - och som är en del i de informella vänskapsband som ofta 
blottläggs i juristkretsar om upphovsrätt. 
 
 Juridiskt sakkunnig utredare är även advokat Per Furberg. Per är själv delägare i 



advokatbyrån Setterwalls (med immaterialrätt som ett stort affärsområde), som har egna 
ekonomiska motiv till att påverka lagstiftningen. 
 
Att polisen driver en linje som går på tvärs med de senaste årens diskussioner om öppenhet, 
frihet och rätten till ett privatliv är knappast överraskande.  
 
Inom alla andra områden i samhället vägs nyttan av strängare lagar, större polisiära 
befogenheter och kraftigare inskränkningar i olika rättigheter mot skadeverkningarna i form 
av minskad personlig frihet. Det finns regler för när polisen får göra en husrannsakan, hur 
människor får gripas, anhållas och häktas, vem som får utsättas för hemlig telefonavlyssning 
och så vidare. Listan över tvångsmedel och dess prerekvisit är lång. Det här är en viktigt 
stomme i alla demokratiska samhällen. Vi, medborgarna, överlåter rätten till kontroll och 
övervakning till en gemensam rättsvårdande organisation, mot att den skyddar oss i rimlig 
mån mot att utsättas för kriminalitet.  Det är ett kontrakt vi alla skriver under vart fjärde år 
när vi går till valurnorna. 
 
Det verkligt oroande är att det kontraktet ställs på ända i den aktuella utredningen. Det 
polisiära avtrycket i betänkandet grundar sig i allt väsentligt på idén om att polisarbete ska 
utföras av kommissarier som tar på sig rollen av ett slags bibliotekarie i ett arkiv där alla 
medborgares samtliga aktiviteter på internet hela tiden sparas, samtidigt som någon annan 
tvingas stå för kostnaden av att driva arkivet.  
 
Polisarbete har hittills handlat om att ingripa mot pågående brott, spana mot 
brottsmisstänkta individer och organisationer, gripa och förhöra misstänkta och producera 
genomarbetade förundersökningar som leder till rättssäker lagföring och rimliga straff för de 
som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar. Ungefär i den ordningen. 
 
Den metoden vill utredningen avveckla. I stället ska all verksamhet, som ständigt lagras och 
genomsöks, på internet silas ned till något slags – i bästa fall – kriminell bottensats som 
sedan ska utredas, med hjälp av gratis handräckning från IT-branschen. Filosofin bygger också 
på att det ska vara bekvämt att runda grundlagen, såsom den är formulerad i 
regeringsformens andra kapitel, sjätte paragrafen, som reglerar rätten till konfidentiell 
korrespondens (den så kallade brevhemlighetsparagarafen).  
 
Det innebär att vi får en juridisk och polisiär praxis för vårt fysiska liv och en för vårt digitala, 
en tanke som inte bara är direkt obehaglig i sig, den bryter dessutom mot FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna som kräver samma regler på bägge arenorna. 
 

4. Datalagringen utökas 
 
Förslaget utvidgar i praktiken datalagringsskyldigheten till i princip alla företag som i någon 
form använder datorer eller IT-tjänster (alltså inte bara de internet- och telekomoperatörer 
som lyder under LEK). Datalagringen utökas dessutom till att även innefatta allt innehåll 
(datalagringsdirektivet innefattar för närvarande inte innehåll utan främst trafikuppgifter).  
 
EU kräver inte detta! EU-konventionen bygger på principen att man ska kunna säkra 
bevisning. Bevarande av ”databehandlade uppgifter” är i EU-konventionen en åtgärd som 



endast syftar till att säkra bevisning. Det handlar om att kunna frysa historiska uppgifter som 
behövs i ett visst brottmål, ingenting annat.  
 
Logiken är enkel. Man behöver enligt konventionen inte åläggas att datalagra och spara 
sådant material som inte är föremål för brottsmisstankar. Det svenska förslaget är istället ett 
slags datalagring på steroider – man går väsentligt längre än vad EU kräver. Den praktiska 
konsekvensen av det svenska förslaget blir nämligen att även annat material (inklusive allt 
innehåll) nu måste sparas på ett uppenbart godtyckligt sätt. Anledningen är att det inte finns 
tillräckliga preciseringar som anger exakt vad som ska sparas vid en elektronisk 
husrannsakan. Den kan på ett luddigt sätt utökas till att innefatta i stort sett vad som helst. 
Polisen kan t ex med hänvisning till tidigare genomdrivna lagar (där utredningen SOU 2009:1 
var grunden) och där det räcker med brottsrubriceringar som har böter i straffskalan för att 
begära ut uppgifter, nu tvinga alla svenska företag som innehar en dator att spara stora 
datamängder. 
 
Det här är ett bekvämt sätt att på ett glidande sätt utvidga datalagringsdirektivet, utan att 
det i praktiken föreligger allvarliga brottsmisstankar. EU-konventionen utgår alltså från att det 
finns tillfällen där man behöver frysa bevisning i ett konkret ärende vid en viss given 
tidpunkt. Men i den svenska utformningen finns i praktiken ingen sådan begränsning i vad 
som ska sparas, utan bevarandet innebär i praktiken att material som kan beröra tusentals 
kunder, och då helt utan relevans för utredningen och utan brottsmisstankar, kan bli föremål 
för bevarandeskyldigheten. Det finns heller ingen mekanism som reglerar hur många 
frysningar och bevaranden som kan föreläggas – det blir möjligt att så att säga beställa ett 
oändligt pärlband av frysningar i seriella storskaliga körningar - där allt innehåll (alla mejl, alla 
dokument, all kommunikation) för tusentals personer måste sparas. 
 

5. Utredningen och IT-tjänster 
 
Det är i sammanhanget oundvikligt att inte kommentera det som går som en röd tråd genom 
hela betänkandet; den totala okunskapen om hur moderna IT-tjänster fungerar, hur det ser 
ut i praktiken. Utgångspunkten i förslaget är att företag lagrar data på hårddiskar –  och att IT-
verksamhet i första hand handlar om ett slags lagerhållning av uppgifter.  
 
Så ser förstås inte verkligheten ut. Den är betydligt mer diversifierad och komplex. IT känner 
inte längre några nationella gränser. Molntjänster och fysisk infrastruktur förekommer i 
hybridlösningar, och med driftstekniker och personal som ofta kan sitta på andra sidan 
jordklotet. Affärsmässigt finns det en oändlig spännvidd i tjänsteutbudet. Ett IT-bolag som 
driver fysiska eller virtuella servrar har oftast inte ens självt access till tjänsterna. Dessa drivs i 
stället av kunder som i många fall även är utländska bolag.  
 
Nya svenska krav på en utökad lagring leder därmed till att det är enklare att förlägga 
verksamheten helt och hållet utomlands. Den tidigare lagstiftningen (för t ex  
datalagringsdirektivet) har fokuserat på de företag som lyder under LEK, det vill säga 
internet- och telekomoperatörer som har rådighet över signaltrafiken. Det har här växt fram 
preciseringar, formuleringar och regleringar som på ett något mer exakt sätt anger 
förutsättningar för att bedriva verksamhet för operatörer avseende datalagring. 
 



När nu ALLA företag som har en dator blir föremål för långtgående lagstiftning öppnas 
samtidigt i motsvarande grad utrymme för tolkningar och rent godtycke. De preciseringar 
som gäller operatörer (i LEK) går inte att drakoniskt införa för all IT-verksamhet. 
 

6. ”Angiveriparagrafen” 
 
I de delar som gäller säkrande av bevisning går utredningen fullständigt snett. Om man 
medvetet försökt reta upp den samlade svenska teknikerkåren så har man med bred 
marginal lyckats. Utredaren föreslår skrivningar som bygger på att enskilda 
systemadministratörer under straffansvar ska kunna åläggas att säkra bevisning, och berätta 
om enskilda systemmässiga förhållanden – utan att meddela sin arbetsgivare eller sina 
kollegor. De ska därmed också kunna åläggas att självständigt ta företagens teknikresurser i 
anspråk, utan att berätta det för chefer och bolagsledning. 
 
Det är också ett direkt slag i ansiktet på en hel yrkeskår, som har som hederskodex att 
behandla konfidentiell information med största försiktighet.  
 
I vår värld likställer vi de datapaket som passerar genom vår utrustning med vanliga brev och 
paket, en jämförelse som fungerar på flera plan. Att datapaketen kommer fram har stor 
betydelse både för avsändare och mottagare. Innehållet är konfidentiellt och får aldrig läsas 
av oss eller andra utomstående. Datapaketen får inte mellanlagras någonstans utan syfte, 
utan ska delas ut så fort det är tekniskt möjligt.  
 
På samma sätt är en systemadministratör att jämställa med en brevbärare. Om vi överför 
utredningens resonemang med en vanlig brevbärare blir det uppenbart hur snedvridet 
resonemanget blir. 
 
Innan vår exempelbrevbärare går ut på sin postrunda måste hon eller han först öppna alla 
brev och kopiera dem och skriva in all text i ett sökbart arkiv. Sedan ska allt innehåll i arkivet 
sparas i ett garage i tre månader. Allt detta ska ske utan att säga ett ord om det till 
postmästaren eller kollegorna. Skulle någon rättsvårdande myndighet få för sig att vilja titta i 
arkivet måste brevbäraren hjälpa till, oavsett om de boende längs hans runda inte får någon 
post under tiden. Och skulle, hemska tanke, myndigheterna få för sig att postmästaren gjort 
något fel så måste brevbäraren övervaka sin chef också – fortfarande utan att säga ett ljud till 
någon. 
 
Visst låter det fullkomligt otänkbart i ett land som Sverige på 2000-talet? Ändå är just det här 
kärnan i utredningens förslag, bara applicerat på IT-teknik och inte fysiska brev. 
 
Förutom de effekter detta skulle få på arbetsrättsliga förhållanden (inte minst 
arbetslagstiftning) så blir det i en sådan angiverimiljö svårt att alls bedriva någon verksamhet. 
Den här delen av utredningen måste betecknas som ett svårslaget lågvattenmärke i svenskt 
rättsmedvetande. 
 

 
 



7. Utbyte av information mellan stater 
 
En av EU-konventionens riktlinjer är att tillgodose ett effektivt informationsutbyte mellan 
stater. Den svenska utredningen välkomnar detta förbehållslöst – och välkomnar i alla delar 
ett närmare utbyte av information med utlandet. Det kan konstateras att utredarna även 
genomfört möten med representanter för det amerikanska justitiedepartementet för att 
samtala om dessa frågor. Det hade varit intressant att närmare ta del av vad dessa samtal 
med amerikanerna handlat om bakom stängda dörrar.  
 
Alldeles oavsett vad EU-konventionen stipulerar hade det i det här sammanhanget varit 
klädsamt om man gjort allt som överhuvudtaget stod i vår makt, för att åstadkomma en linje 
som byggde på den motsatta principen – det vill säga att vara ytterst restriktiv med vilken 
information man lämnar ut till utlandet om svenska medborgare och svensk 
brottsbekämpning. Taktiken att bedriva ett slags karusellutbyte av information mellan länder 
underminerar tilltron till grundläggande svenska värderingar. Försvarets Radioanstalt, FRA, 
får inte spana på svenskar. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten National Security Agency, 
NSA, får inte spana på amerikaner. Men vad händer om stater avtalar om att byta 
information mellan varandra.  SOU 2013:39 behandlar inte FRA-lagen, men principerna för 
att byta information är densamma.  
 
Utredningen som (i likhet med många andra kontroversiella förslag) lades fram precis lagom 
till sommaruppehållet, ter sig i avsnittet om utbyte av information och datasäkerhet särskilt 
ironisk. Några få veckor efter det framlagda betänkandet kom Edward Snowdens avslöjanden 
i USA om massavlyssning, och storskaligt industrispionage bedrivet av NSA. Det sätter 
sökarljuset på att Sverige med alla medel borde agera för en linje som säkrar information och 
bygger förtroende i enlighet med svenska traditioner. 
 

8. Politisk vilja och alternativa vägar 
 
EU-konventionen om IT-brott tillkom i november 2001 i kölvattnet av terrorattackerna i USA – 
och tonläget fångar upp de stämningar som rådde vid den tidpunkten. Men tolv år senare 
har den tekniska utvecklingen ändrat flera av förutsättningarna för vad som är möjligt att 
genomföra – och vad som är önskvärt ur ett bredare demokratiskt perspektiv. 
 
Nu finns det en möjlighet till att anpassa den svenska lagstiftningen både till konventionen – 
och samtidigt göra mer moderna och framåtblickande reservationer som väger in andra 
intressen som frihet och demokrati i det digitala rummet. Det är anmärkningsvärt att man i 
förslag som berör IT-tjänstesektorn som svarar för en stor del av den svenska 
bruttonationalprodukten inte gör några som helst näringspolitiska överväganden (med 
undantag av sådana frågor som lagts fram av den externa experten avseende upphovsrätt).  
 
Sverige har här en unik möjlighet att införa en modern och balanserad lagstiftning som både 
utgår från behovet av en effektiv brottsbekämpning och FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. I botten är det den politiska viljan som styr. Den som beställt utredningen (och 
definierat uppdraget för utredaren) på politisk nivå har nu det yttersta ansvaret för det 
framlagda förslaget.  
 



Uppdraget hade kunnat se annorlunda ut: Man hade kunnat låta Justitiedepartementet – 
tillsammans med Näringsdepartementet – sätta ramarna. Bahnhof beklagar att det under 
senare år drivits en politisk linje som i viktiga frågor duckar och gömmer sig bakom juridiska 
teknikaliteter. Vi vill här se ett helhetsgrepp som tar fasta på IT-politiken. Här finns ännu 
möjlighet till ett rejält omtag i denna fråga, eller för en helt annan politisk majoritet att visa 
en mer framtidsinriktad och handlingskraftig IT-politik. 
 
Bahnhof vill i och med detta remissvar förpassa hela SOU 2013:39 till /dev/null. 
 
Stockholm, 18 september 2013 
 
 
 
Jon Karlung,  
Vd, Bahnhof AB 
 
www.bahnhof.se 


